Er du vores nye elektrikerlærling indenfor sikringsbranchen?
Vi tager imod ansøgninger til vores afdelinger i Skive, Aarhus og Fredericia
Nu har du chancen for at blive en del af en spændende virksomhed i rivende vækst. Vi er blandt de
foretrukne samarbejdspartnere i sikringsbranchen, og vi sætter en ære i at uddanne dygtige
sikringsteknikere. Det har du nu mulighed for at blive en del af som én af vores kommende
elektrikerlærlinge.
Vil du med på holdet?
Som elektrikerlærling ved Actas, får du mulighed for at specialisere dig og målrette din uddannelse inden
for sikringsbranchen. Du kommer til at arbejde med automatiske indbrudsalarmer (AIA), adgangskontrol
(ADK), TV-overvågning (TVO) og automatisk brandalarmering (ABA). Du bliver en del af vores afdeling i
Aarhus, Fredericia eller Hårlev, og du skal, under kyndig vejledning fra vores erfarne sikringsteknikere,
bidrage til at løse følgende opgaver:
•
•
•

Etablering af nyinstallationer og udvidelser
Eftersyn og service på eksisterende anlæg
Sikre kvaliteten i installation og service af kundernes sikringsanlæg

Igennem hele din læretid er du tilknyttet vores erfarne og dygtige sikringsteknikere, som gradvist vil lære
dig at løse alle opgaver inden for installation og service. Vi har et gennemprøvet uddannelsesforløb, der
sikrer, at vi er med til at uddanne de bedste sikringsteknikere. Vi har lærlinge i alle vores afdelinger i
forvejen, så du vil få et godt netværk og spændende muligheder både hos os og i branchen som helhed.
Vi er klar til at udvikle dig til en fremragende sikringstekniker, og derfor er det vigtigt, at du som en
naturlig del af din arbejdsdag også selv er lærelysten og tager ansvar ved at opsøge muligheder for læring
og udvikling.
Din profil
For at få succes i jobbet forventer vi, at du er teknisk velfunderet med interesse inden for el-faget og
gerne netværk samtidig med, at du har eller snart får kørekort og kan fremvise en ren straffeattest.
Vi ser gerne, at du:
•
•
•
•
•

Er i gang med Grundforløb 2 eller EUX Grundforløb 2 på Elektrikeruddannelsen
Er ansvarsbevidst, mødestabil og initiativrig
Er lærevillig, engageret i at udvikle dig
Har en kvalitetsbevidst tilgang til opgaveløsning
Er imødekommende og serviceminded i din kontakt med kunder og kolleger

Vi tilbyder
Vi har fingeren på pulsen og er i konstant udvikling. Hos os får du hver dag mulighed for at dygtiggøre dig.
Du bliver en del af et team af kompetente og engagerede medarbejdere, som vil stå klar med råd,
vejledning og god opbakning igennem hele din læretid.
Interesseret?
Vi arbejder målrettet på at finde de rette lærlinge til stillingerne i Hinnerup, Fredericia og Skive, hvorfor
samtaler afholdes løbende – så tøv endelig ikke med at sende din ansøgning til job@actas.dk. Husk, at
skrive hvilken afdeling du søger stillingen i!
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR ansvarlig Lea Drejer Raunslund på
40 80 83 85.

